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 1بر فرد یمبتن لیتحل

 چکیده

بندی دانشجویان یک واحد دانشگاهی با توجه به انواع انگیزش هدف از این پژوهش گروه
به مقایسه نسبت  همچنین گری بود. در این پژوهشتحصیلی بر اساس نظریه خودتعیین

های علوم پایه و علوم انسانی و همچنین دانشجویان انشجویان رشتهدانشجویان دختر و پسر، د
های انگیزشی پرداخته شد. جهت آگاهی از در داخل یکی از خوشه 2933و  2931های ورودی
کردن تفاوت  روش پیمایشی و برای مشخصهای انگیزشی دانشجویان در این پژوهش از نیمرخ
ای استفاده شد. مقایسه -علیانگیزشی از روش  هایهای مختلف دانشجویان در نیمرخگروه

آباد در سال نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بستان 913شامل نمونه آماری پژوهش
نامه انواع انگیزش در کالس درس ها از پرسشآوری دادهبرای جمع بودند. 2931-39تحصیلی

ای منجر به کشف دو خوشه شه( استفاده شد. نتایج تحلیل خو2331)کوداس، بایدل و فاکس، 
انگیزشی در بین دانشجویان شد که خوشه یک گروه با انگیزه درونی و خوشه دو گروه با انگیزه 
بیرونی نامیده شد. دیگر نتایج نشان داد که نسبت دانشجویان دختر، دانشجویان علوم پایه و 

است که هر سه نسبت  های قدیمی در داخل خوشه یک یا گروه با انگیزه درونی بیشترورودی
توان نتیجه گرفت که جنسیت، نوع رشته تحصیلی و سال ورود ها میدار بودند. از این یافتهمعنی

 انگیزش تحصیلی دانشجویان باشد. کنندهتعیینتواند از عوامل به دانشگاه می

ای، نیمرخ انگیزشی، گری، تحلیل خوشهانگیزش تحصیلی، نظریه خودتعیین :هاواژهکلید
 .تحلیل مبتنی بر فرد
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The Comparison of Students’ Motivational Profiles based on Gender, Field of Study and 

Entry: Person Oriented Analysis 

Abstract 
The purpose of this research is grouping students on academic unit according  to the 
variety of academic motivation based on self-determination theory. Also, in this study, 
male and female students’ proportion, students of basic and humanities sciences and 
two different academic years entrance were compared into a motivational cluster. To 
understand the motivational profiles of students, a survey method was conduted, and to 
highlight the differences between different groups of students in the motivational 
profile an ex- post facto method was used. The research sample included 320 students 
of Bostanabad PNU in 1392/1393 academic years. Variety of Motivation in the 
Classroom Guestionnaire (Goudas, Biddle & Fox, 1994) was used for data collection. 
Cluster analysis led to the discovery of two motivational clusters among students in 
wich the first cluster was named intrinsic motivation and second cluster was called 
extrinsic motivation. Other results showed that the proportions of female students, 
basic science students and earlier academic year entrance students in first cluster 
(intrinsic motivation) were meaningful comparing  to second cluster. It can be 
concluded that gender, field of study and the year of entry to university can be a 
deferminative factor in educational motivations of the students. 

Keywords: Academic Motivation, Self-determination Theory, Cluster Analysis, 

Motivational profile, Person Oriented Analysis. 
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 مقدمه

فاقد فهم که دانشجویان  دهندمیها نشان پژوهش
منسجم و بلندمدت از محتوای علم هستند و توانائی 

 2)هزل دارند خودهای برای کاربرد دانسته یارکمیبس
( سه عامل 1333) 1و انیل 9مایر    .(2331 ،1و پراسر

اصلی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی فراگیران را عوامل 
دانند. شناختی، راهبرد یادگیری و عاطفه تحصیلی می

عوامل شناختی  تأثیر یخوببههای پیشین پژوهش
( 2931و شیری، ؛ رضوی 2931نریمانی و همکاران، )

؛ 2933های یادگیری )مصرآبادی و استوار، و راهبرد
؛ 2931؛ فوالد چنگ، 2931زاده و همکاران، ولی

( را بر پیشرفت تحصیلی 2931پور و همکاران، عبداله
قدر ، فراگیران هروجودینباااند. فراگیران نشان داده

شناختی و راهبردهای یادگیری برای  ازلحاظهم که 
موضوعی آمادگی داشته باشند؛ باز الزم یادگیری 

ها و راهبردها را با انگیزش است که این توانش
، 5ترکیب کنند تا آنها بتوانند مفید واقع شوند )پیتر

اند که بین های قبلی نشان دادهپژوهش زیرا (؛ 1335
انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبتی 

جازی و ؛ ح2933)یوسفی و همکاران،  وجود دارد
 درواقع .(2932؛ البرزی و سیف، 2933عابدینی، 

ای از رفتار انسانی انگیزش فراگیران بخش پیچیده
گذاری، است که چگونگی انتخاب، میزان سرمایه

صرف انرژی در تکالیف و چگونگی احساس فرد 
دهد. دانش قرار می تأثیردرباره آنها را تحت 

یادگیری با  در حیطه انگیزش و یژهوبهشناسی، روان
خود بیشترین نقش را در  ،های تحقیقاتیتکیه بر یافته

فهم رفتار فراگیران و افزایش توانایی انگیزشی آنها 
 داشته است.

                                                           
1  . Hazel 
2  . Prosser 
3  . Meyer 
4. O'Neill 
5. Peter 

و همچنین معلمان، انگیزش،  شناسانرواناز دید 
یکی از مفاهیم کلیدی است و برای توضیح سطوح 

رود. وقتی در یادگیری می کاربهمتفاوت عملکرد 
شود، از انگیزه هایی دیده میگیران تفاوتفرا

شود. یکی از علل مهم آن یاد می عنوانبهیادگیرنده، 
ای از رفتار انسانی انگیزش فراگیران بخش پیچیده

گذاری، است که چگونگی انتخاب، میزان سرمایه
صرف انرژی در تکالیف و چگونگی احساس فرد 

انش دهد. دقرار می تأثیردرباره آنها را تحت 
در حیطه انگیزش و یادگیری با  یژهوبهشناسی، روان

خود بیشترین نقش را در  ،های تحقیقاتیتکیه بر یافته
فهم رفتار فراگیران و افزایش توانایی انگیزشی آنها 

 داشته است. 
رسرد کره   الزم به نظرر مری   با توجه به چنین اهمیتی

قرار گیررد.   یموردبررسچگونگی انگیزش دانشجویان 
توانرد پاسرخی بررای ایرن سرؤال فرراهم       بررسی می این

سررازد کرره آیررا منررابع انگیزشرری دانشررجویان بررر اسرراس 
هررایی چرون جنسرریت، رشرته تحصرریلی و سررال   ویژگری 

الزم است ورود یکسان است؟ برای پاسخ به این سؤال 
ارائره  نظری بررای انگیرزش فراگیرران     هارچوبچابتدا 
کره  نرک این چهرارچوب نظرری بره جهرت ای    . تداشود

انگیزش یکی از موضوعات مهرم و قردیمی در حروزه    
  .رسدشناسی است، امری دشوار به نظر نمیروان

شناسررری و علررروم تربیتررری در پیشرررینه نظرررری روان
های متعددی در مورد انگیزش ارائه شرده اسرت.   نظریه

( در کترراب انگیررزش در کررالس  3329) 1اسررلالدینگ
دو دسرته   هرا را در بندی این نظریهدر یک جمع ،درس
های ادراک شایستگی و ادراک کنترل قرار داده نظریه

توان به نظریه های ادراک شایستگی میاست. از نظریه
اجتمراعی، نظریره اسرناد،     -انتظار معلم، نظریه شناختی 

نظریه معطوف به خود و معطوف بره تکلیرف و نظریره    
دهررری اشررراره کررررد. همچنرررین یرررادگیری خرررودنظم

                                                           
6  . Spalding 
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های ادراک کنترل نظریه ز نظریه( ا2933اسلالدینگ ) 
و نظریره   2گرری یادگیری اجتماعی، نظریه خرود تعیرین  

کنترل اولیه و کنترل ثانویه را نام برده است. با توجه به 
های انگیرزش کره در طرول    یکی از معدود نظریه ینکها

سرررال اخیرررر برررر نقرررش انتخررراب و   13نزدیرررک بررره 
 خودمخترراری در رفتررار انسرران تأکیررد کرررده، نظریرره   

؛ دسی و رایان، 2335، 9و رایان 1گری )دسیخودتعیین
 عنرروانبررهایررن نظریرره   جهررتیررنازا( اسررت؛ 1333

ارچوب نظررری پررژوهش حاضررر انتخرراب شررد. در هررچ
کره   یدرکقابلگری با توجه به عوامل نظریه خودتعیین

 انگیرزش ، چنردین نروع   داردیموایک فرد را به عملی 
رای پیامردهای  شود، کره هرکردام از آنهرا دا   می مطرح

مشخصی بررای یرادگیری، عملکررد و تجرارب فرردی      
 هستند.  

انواع مختلف انگیزش با پیامدهای تحصیلی دارای 
( در 1321و همکاران ) 1تایلورروابط متفاوتی هستند. 

ی هاراتحلیل ارتباط بین انواع انگیزهپژوهشی به ف
پیشرفت  گری باتحصیلی بر اساس نظریه خودتعیین

ای این فراتحلیل نشان داد هختند.  یافتهتحصیلی پردا
شده با مقدار اندازه دهی تشخیص دادهکه نظم

دارای  13/3و انگیزش درونی با اندازه اثر 95/3اثر
 انگیزگییبرابطه مثبتی با پیشرفت تحصیلی هستند و 

رابطه منفی با پیشرفت   -12/3با مقدار اندازه اثر 
 تحصیلی دارد.

کردن یک دیدگاه اظدر پژوهش حاضر با لح
گری( قصد چندبعدی به انگیزش )نظریه خود تعیین

انگیزه  ازلحاظبندی دانشجویان داریم به خوشه
( معتقد بود که نتیجه یا 1339) 5بلردازیم. پینتریج

های پیامدی مانند پیشرفت تحصیلی از ترکیب انگیزه
تالش برای تأیید یا  یجابهشود. لذا متفاوت ناشی می

بینی سازه انگیزشی تنها و جداگانه برای پیشرد یک 
                                                           
1. Self-determination theory 
2  . Deci 
3. Ryan  
4. Taylor 
5  . Pintrich 

پیامدهای تحصیلی، بهتر است رویکردی برای 
پژوهش اتخاذ شود که چگونگی ترکیب 

های مختلف انگیزشی را برای گیریجهت
های متمایز بررسی نماید. برای نمودن نیمرخفراهم

های مختلف انگیزشی، گیریبررسی ترکیب جهت
رود که تحلیل مبتنی بر می رکابهنوعی از مطالعات 

شود. در این روش از طریق تمرکز نامیده می 1شخص
های متغیرها امکان شناسایی گروه یجابهبر افراد 

های انگیزشی مشابهی همگن فراگیرانی که ویژگی
ها انواع شود. هر یک از این گروهدارند، فراهم می

های هدف را به درجات مختلف دارند. گیریجهت
های چندگانه انگیزشی افراد، نیمرخ ویژگیاین 

 (.1339شود )پینتریج، انگیزشی آنها محسوب می
های انگیزشی دانشرجویان و  آگاهی از تعداد خوشه

از ایررن  هرکرردامدانشررجویانی کرره در  نسرربتهمچنررین 
نظررری، عملرری و  ازلحرراظانررد، هررا قرررار گرفتررهخوشرره
 شناختی مهم اسرت. از دیردگاه نظرری مطالعراتی    روش
یک متغیرر   عنوانبهبررسی انگیزش  یجابه دستینازا

ای چندبعردی در نظرر   سرازه  عنروان بهآن را  یبعدتک
. دهنرد مری گیرند و ارتباط این ابعاد را برا هرم نشران    می

 ینمسرؤول همین آگاهی به غنی شدن دانش مدرسران و  
هررای انگیررزش  ریررزی درسرری در زمینرره شرریوه  برنامرره

هررای چنررین  از مزیررت افزایررد. یکرری دانشررجویان مرری 
ایررن اسررت کرره موجررب فهررم و درک   یی،هررابررسرری

هررای انگیزشرری بررا بیشررتری از چگررونگی ارتبرراط سررازه
شرود و دلیرل دیگرر اسرتفاده از آن بررای      همدیگر مری 

های انگیزشی متمایز فراگیرران  کمک به شناسایی الگو
(. از دیدگاه عملری  1332و پینتریج،  3است )لنینبرینگ
هرای انگیزشری   دانشرجویانی برا نیمررخ    نیز تعیین نسبت
هرای مرداخالتی   زا، به طراحری برنامره  مطلوب و آسیب

رسرد.  جهت بهبود وضعیت انگیزشی مهرم بره نظرر مری    
 در درون جامعه یادگیرندگان احتمراالا  ،یگردعبارتبه

                                                           
6. person-centered approach 
7. Linnenbrink 
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هرای انگیزشری وجرود دارد کره الگوهرای      خرده گروه
رده انگیزشی متفاوتی دارنرد. روشرن نمرودن چنرین خر     

هررایی از لحرراظ تعررداد و الگوهررای انگیزشرری در گرروه 
ما دانش و معلوماتی  برایهای آموزشی درون موقعیت

برای ایجاد نظریه مهم هسرتند،   تنهانهکند که فراهم می
هرای آموزشری نیرز برا اهمیرت تلقری       بلکه برای فعالیت

نیررز بررا توسررعه    یشررناختروششرروند. از لحرراظ  مرری
 ،شخصری  هرای یانره راری و های آماری چنردمتغی روش

هرای  بررسی چندمتغیری روابط برین متغیرهرا در حروزه   
تری از روابرط برین   شناخت دقیق دتوانعلوم رفتاری می

دهد. همچنرین در ایرن پرژوهش از     دستبهاین متغیرها 
ها استفاده یک روش مبتنی بر شخص برای تحلیل داده

 هایخواهد شد که خود دارای مزایایی نسبت به روش
هرای مبتنری   است. اگرچه تحلیرل  2تحلیل مبتنی بر متغیر

بر متغیر، بینش و بصریرتی را در موضروعات انگیزشری    
هرا بررای   اما این نوع تحلیرل  ،نمایندفراگیران فراهم می

گیری در مورد افراد مناسرب نیسرتند. زیررا نترایج     نتیجه
آنها در سطح متغیرها است نه در سطح اشرخا.. ایرن   

هرای فرردی در ارتبراط برا     از تفراوت  ،رویکرد تحلیلری 
مرا در عرالم    کره یدرحرال کنرد.  پوشی میمتغیرها چشم

یعنی با  یافتهسازمانکل  صورتبهواقع با یادگیرندگان 
هرا و رفتارهرا   هرا، شایسرتگی  ای پویا از ویژگیمجموعه

در مطالعات با رویکررد مبتنری    ،روینازامواجه هستیم. 
هرا و  هرا، شایسرتگی  بر شخص، تمرکز بر روی ویژگری 

هرا برا   متغیرر های مشخص و چگونگی ترکیب این رفتار
، 1باکرل و  9والروان -، ریکسن1هم دیگر است )اسمیکنز

ای که مبتنی (. مزیت استفاده از فن تحلیل خوشه1333
بر تحلیل فررد اسرت نسربت بره تحلیرل رگرسریون کره        

دادن  دسرت بره مبتنی بر تحلیل روابط بین متغیرها است 
هرای  های مختلف از افراد بر اساس ویژگری بندیگروه

                                                           
1. variable-Oriented Analysis 
2  . Smeekens 
3  . Riksen-Walraven  
4. Bakel 
 

مورد پژوهش اسرت کره امکران مرداخالت عملری در      
 سازد.دار هستند فراهم میهایی را که مشکلگروه

 روش 

ی انگیزشری دانشرجویان در   هرا نیمرخجهت آگاهی از 
کرردن  روش پیمایشی و برای مشرخص این پژوهش از 
ی هرا مررخ نیهای مختلف دانشرجویان در  تفاوت گروه

ای اسرتفاده شرد. بررای    مقایسه -علیانگیزشی از روش 
نحروه انگیرزش خرود در     کنندگانمشارکتاین منظور 

نامره  تحصیالت دانشگاهی را از طریق پاسخ به پرسرش 
انواع انگیزش در کالس درس مشخص کردنرد. برا در   

هرای  اختیار داشتن نمررات دانشرجویان در انرواع شریوه    
ی هررانیمرررخم برره مقایسرره انگیزشرری در کررالس، اقرردا 

هرای  پس از آگاهی از تعداد خوشره انگیزشی آنها شد. 
های دانشجویان دختر و پسر، انگیزشی به مقایسه نسبت

و  2931هرای  علوم پایره و علروم انسرانی و نیرز ورودی    
 ها پرداخته شد.داخل یکی از خوشه 2933

 جامعه و نمونه آماری

انشگاه پیام انشجویان دد حاضر جامعه آماری پژوهش
بودند  2931-39آباد در سال تحصیلی نور بستان

حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و  (نفر 2133)
نفر  929نفر برابر با  2333( برای 2333مورگان )

ریزش نمونه تعداد  احتمالبهبرآورد شد که با توجه 
نفر از دانشجویان این دانشگاه به شیوه  913
از بین کل دانشجویان این  ایگیری تصادفی طبقهنمونه

 دانشگاه انتخاب شدند.

 گیریاندازه ابزار

نامره انرواع انگیرزش    ها از پرسشآوری دادهبرای جمع
( 2331، 3و فراکس  1، بایدل5در کالس درس )کوداس

سررؤالی ویرررایش 13نامرره اسررتفاده شررد. ایررن پرسررش 

                                                           
5  . Goudas 
6  . Biddle 
7. Fox 
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( 2333) 1و کونرل  2نامره رایران  تجدیدنظر شده پرسش 
ادامه تحصریل و مطالعره دانشرجویان را    است که دالیل 

نامره دارای پرنج   دهد. این پرسشمورد سنجش قرار می
دهرری مقیرراس فرعرری اسررت کرره پررنج نرروع انگیررزه نظررم

دهی تشرخیص  شده، نظم یفکندروندهی بیرونی، نظم
سرنجد.  انگیزگی را مری ، انگیزش درونی و بیشدهداده

هسرتند  های فرعی دارای چهار گویه از مقیاس هرکدام
بره آن   یبخشر پرنج که آزمودنی برر روی یرک مقیراس    

( پایررایی 1333و همکرراران ) 9دهررد. راتررل پاسررخ مرری 
نامرره را بررا اسررتفاده از روش آلفررای کرونبرراخ   پرسررش

دهری بیرونری،   هرای فرعری نظرم   محاسبه و برای مقیاس
دهرری تشررخیص  شررده، نظررم  یفکنرردروندهرری نظررم
ترتیرب   انگیزگری بره  ، انگیرزش درونری و بری   شدهداده

را گررزارش  35/3و  39/3، 11/3، 35/3، 33/3مقررادیر 
در پررژوهش حاضررر جهررت بررسرری روایرری انررد. کرررده
از تحلیرل عراملی    انرواع انگیرزش تحصریلی    نامهپرسش

اصررلی و از چرررخش   یهررامؤلفررهاکتشررافی برره روش  
شررد. مقرردار شرراخص کفایررت   واریمرراکس اسررتفاده  

کرویررت و انردازه آزمررون   35/3گیررری برابرر بررا  نمونره 
معنررادار بررود کرره نشررانگر  33/2331بارتلررت بررا مقرردار 

هرا بررای انجرام تحلیرل     برین گویره   قبولقابلهمبستگی 
 یهرا مؤلفهباشد. نتایج تحلیل عاملی به روش عاملی می

وجود پنج عامل در  یدمؤاصلی با چرخش واریماکس 
آزمررون  ،اسررتخراع عوامررل نامرره بررود. مررالکپرسررش

 ر از یک بود.اسکری کتل و ارزش باالت

 های آماری روش
تحلیرل   ،های انگیزشری دانشرجویان  برای بررسی خوشه

افرزار  با استفاده از نرم 1ای به روش چند میانگینیخوشه
SPSS  .هررا بنرردی آزمررودنیمررالک خوشررهانجررام شررد

وضعیت انگیزشی آنها در انرواع مختلرف انگیرزش برر     

                                                           
1  . Ryan 
2. Connell 
3. Ratelle 
4. K-Means  

گیزش گری بود که پنج شیوه اناساس نظریه خودتعیین
هرردف از تحلیررل در ایررن نظریرره تعریررف شررده اسررت. 

بندی بندی برای گروهای کشف یک طرح طبقهخوشه
افرراد   کره ینحرو بره  ،ها استادی از افراد در خوشهتعد

ها از بعضی جهات به هم شربیه باشرند و از   درون خوشه
هرا متفراوت باشرند    بعضی جهات از افراد دیگرر خوشره  

(. در ایرررن تحلیرررل از 3312، 1و بلشرررفیلد 5)آلدنررردیفر
شرراخص شررباهت  عنرروانبرره 3مجررذور فاصررله اقلیدسرری

 شرده کشرف هرای  استفاده شد. برای تعیین تعداد خوشه
( MANOVA) یاز تحلیرررل واریرررانس چنرررد متغیرررر 

معرادل   Fاستفاده شد. برای این منظور براالترین مقردار  
در چهار آزمون چنردمتغیری حاصرل از اجررای رونرد     

MANOVA مالک تشرخیص تعرداد    ،هادر بین گروه
 ها قرار گرفت.خوشه

 ها یافته
که تعداد سؤاالت ها با توجه به ایناز تحلیل دادهقبل 

انواع انگیزش  گانهپنجهای مقیاس داخل هرکدام از
پذیری نمرات حاصل از این برای مقایسه ،متفاوت بود

ها به از این مقیاس هرکدامها ابتدا نمره کل مقیاس
تبدیل شد. بنابراین در تمام  13با مقیاس ای نمره

اش که هرچه فرد نمره است 13اکثر ها نمره حدمقیاس
بودن مقدار آن نوع از باال دهندهنشانباشد  باالتر 13به 

های ای به دادهتحلیل خوشه ازآنجاکهانگیزش است. 
حساس است، پیش از انجام تحلیل با استفاده از  3پرت

ها بررسی و پنج داده پرت داده 3فاصله ماهاالنوبیس
 حذف شد.

هررای در آزمررون Fبررسرری نتررایج مقرردار آمرراره   
هرررای روی گرررروهبرررر  MANOVAچنررردمتغیری در 

مختلف )دو گروهی، سره گروهری، چهرار گروهری و     
ای نشران  پنج گروهی( در هنگام اجرای تحلیرل خوشره  

                                                           
5  . Aldenderfer 
6. Blashfield  
7. Squared Euclidean distance 
8. Outliers 
9. Mahalanobis distance criterion 
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بنرردی دانشررجویان برره دو گررروه دارای   داد کرره طبقرره 
از حالت دو  ،روینازادار است؛ معنی Fباالترین مقدار 

 2در جردول  بنردی اسرتفاده شرد.    گروهی برای خوشره 
میانگین و انحراف معیار نمررات انگیزشری دانشرجویان    

 های انگیزشی یک و دو ارائه شده است.خوشه
شرود دو  مشراهده مری   2گونه کره در جردول   همان

آمررده  دسررتبررهخوشرره انگیزشرری در بررین دانشررجویان 
هرای  شه یک دارای دانشرجویانی برا میرانگین   است. خو

، شرده دادههای انگیزش تشخیص باال در نمرات مقیاس
شررده و  یفکنرردروندهرری انگیررزش درونرری و نظررم  

انگیزگی و انگیرزه  های بیهای پائین در مقیاسمیانگین
دانشرجویان ایرن    ینکهادهی بیرونی بود. با توجه به نظم

یررزش درونرری و هررای برراالی انگخوشره دارای شاخصرره 
های بیرونی نمرات پرائینی داشرتند، ایرن    انگیزه ازلحاظ

خوشه یا گرروه برا انگیرزه     عنوانبهگروه از دانشجویان 
خوشه دو برخالف گروه اول دارای  .درونی نامیده شد
هرررای پرررائین در نمررررات میرررانگیندانشرررجویانی برررا 

، انگیررزش شرردهدادههررای انگیررزش تشررخیص مقیرراس
های براال  شده و میانگیندرون فکنیدهی درونی و نظم

دهری بیرونری   انگیزگی و انگیزه نظرم های بیدر مقیاس
دانشرجویان ایرن خوشره دارای     ینکره ابود. با توجره بره   

 ازلحررراظهرررای پرررائین انگیرررزش درونررری و شاخصررره
های بیرونی نمرات باالیی داشتند، ایرن گرروه از   انگیزه

زه بیرونری  خوشه یرا گرروه برا انگیر     عنوانبهدانشجویان 
هرا  شرد. پرس از مشرخص شردن تعرداد خوشره       نامیده

نسبت دانشرجویان دخترر و پسرر، علروم پایره و علروم       
در داخررل  2933و  2931هررای انسررانی و نیررز ورودی

خوشه یک )خوشه انگیرزه درونری( محاسربه و مرورد     
 مقایسه قرار گرفت.

مشرخص اسرت نسربت     1گونه که در جردول  همان
و بررای   53/3یک برابر برا   دانشجویان دختر در خوشه

 ،است. بنابراین 91/3دانشجویان پسر این نسبت برابر با 
توان نتیجه گرفت که در داخل خوشه یک یا گروه می

انگیزشرری درونرری نسرربت دانشررجویان دختررر بیشررتر از   
نترایج آزمرون نسربت دوگروهری مسرتقل      پسران است. 

برای بررسی تفاوت بین نسبت دانشجویان دختر به پسر 
برابرر برا    Zدر خوشه انگیزشی درونی برا مقردار آمراره    

 (. ≥ P 32/3از لحاظ آماری معنادار است ) 5/9
نسربت دانشرجویان علروم پایره در خوشره       چنینهم

و برای دانشجویان علوم انسرانی ایرن    53/3یک برابر با 
تفاوت بین نسبت دانشجویان است.  13/3نسبت برابر با 

در خوشه انگیزشری   م انسانیهای علوم پایه به علورشته
اسرت کره ایرن تفراوت برا مقردار        12/3درونی برابر برا  

از لحراظ آمراری معنرادار اسررت     5/9برابرر برا    Zآمراره  
(35/3 P ≤همچنین .)      تفراوت برین نسربت دانشرجویان

در خوشرره  2932هررای بررا ورودی 2931هررای ورودی
کره ایرن تفراوت بررا     اسررت -13/3برابرر برا    2انگیزشری  

از لحراظ آمراری معنرادار     5/9برابرر برا    Zمقدار آمراره  
 .(≥ P 32/3است)

 

 های انگیزشی یک و دومیانگین و انحراف معیار نمرات انگیزشی دانشجویان خوشه  -1جدول

 های انگیزشیشاخص
 خوشه دو خوشه یک

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 11/1 71/3 31/2 67/11 اده شدهدهی تشخیص دنظم

 12/1 67/13 63/2 8/7 انگیزگییب

 18/1 81/6 11/2 27/11 انگیزش درونی

 23/1 17/11 32/1 68/11 شده یفکندروندهی نظم

 37/1 28/13 21/2 81/6 دهی بیرونیانگیزه نظم
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 حاظ سه متغیر جنسیت، رشته و ورودیاز ل یکهای دوگروهی نسبت برای تفاوت نسبت افراد داخل خوشه آزمون  -2جدول

 فراوانی و نسبت
 ورودی رشته جنسیت

 1683 1632 انسانی پایه پسر دختر

 13 11 36 13 18 118 در خوشه یک یفراوان

 81 63 216 113 117 218 فراوانی کل

 78/1 13/1 36/1 18/1 17/1 16/1 نسبت در خوشه یک

 -33/1 11/1 21/1 تفاوت دو نسبت

 16/1 11/1 17/1 عیارخطای م
Z 1/1 2/2 6- 

 11/1 11/1 11/1 داریسطح معنی

 

 گیریو نتیجهبحث 
بنردی دانشرجویان یرک    هردف از ایرن پرژوهش گرروه    

واحرد دانشرگاهی برر اسراس انرواع انگیرزش تحصریلی        
روش تحلیرل   وسریله بره  گرری تعیینمبتنی بر نظریه خود

همچنررین در ایررن پررژوهش برره مقایسرره ای بررود. خوشرره
هرای  نسبت دانشجویان دختر و پسر، دانشرجویان رشرته  

علرروم پایرره و علرروم انسررانی و همچنررین دانشررجویان     
در داخرررررل یکررررری از  2933و  2931هرررررای ورودی
هررای انگیزشرری پرداخترره شررد. نتررایج تحلیررل    خوشرره
زشری در برین   ای منجر به کشرف دو خوشره انگی  خوشه

 یک گروه با انگیزه درونی ودانشجویان شد که خوشه 
 خوشه دو گروه با انگیزه بیرونی نامیده شد. 

در  آمرده دسرت بره هرای  در ارتباط با تعرداد خوشره  
هرای عاطفره تحصریلی بررای     غالب تحقیقاتی که مؤلفه

اند غالباا دو خوشره انگیزشری   بندی استفاده کردهخوشه
( نیز دو 1333است. استوار و مصرآبادی ) آمدهدستبه

بین دانشجویان شناسایی خوشه انگیزشی متفاوت را در 
نمودند. خوشره انگیزشری سرازگار یرک خوشره خرود       

گر با مقادیر براالیی از انگیرزش درونری و تنظریم     تعیین
و مقادیر پایینی از انگیرزش بیرونری،    شدهدادهتشخیص 
انگیزگرری بررود و نیمرررخ شررده و بررییفکنرردرونتنظرریم 

ناسررازگار بیررانگر مقررادیر پررایینی از انگیررزش درونرری،  
شرده و تنظریم تشرخیص داده شرده      یفکنر درونیم تنظر 

بررا پررژوهش مصرررآبادی،  جهررتیررنازابررود. ایررن یافترره 
( همسو است که آنران  2933عرفانی آداب و احمدی )

نیز در یک بافت دانشرگاهی دو خوشره انگیزشری برین     
آوردنرد. خوشره اول یرک خوشره      دستبهدانشجویان 
براالی  گر بود که شامل دانشجویانی با سطح خودتعیین

، سرطوح  شرده دادهانگیزش درونری و تنظریم تشرخیص    
انگیزگرری و انگیررزش بیرونرری، و خوشرره دوم پررایین برری

انگیزگری و انگیرزش   دانشجویانی با مقرادیر براالی بری   
و  شرردهدادهبیرونرری، مقررادیر متوسررط تنظرریم تشررخیص 

شرده   یفکندرونمقادیر پایین انگیزش درونی و تنظیم 
اسراس   ( در پژوهشی بر2933مچنین احمدی )بودند. ه
هرررای ارزش تکلیرررف و خودکارآمررردی دو شررراخص

 دسرت بره خوشه عاطفه تحصیلی سازگار و ناسازگار را 
آورد. خوشرره سررازگار کرره مقررادیر برراالیی از ارزش    
تکلیررف و خودکارآمرردی و خوشرره ناسررازگار مقررادیر 
پررایینی از ارزش تکلیررف و خودکارآمرردی را نشرران    

 دهد. می
و  2هررای الکسرراندربررا پررژوهشایررن یافترره همچنررین 

( کرره دو نیمرررخ انگیزشرری درونرری و  2333) 1مررورفی
آموزان شناسایی کردنرد همسرو   بیرونی را در بین دانش

مقررادیر برراالیی از   ،اسررت. نیمرررخ انگیزشرری درونرری  
شررده را نشرران  یفکنرردرونانگیررزش درونرری و تنظرریم 

نیمررخ انگیزشری بیرونری سرطوح      کره یدرحالدهد. می
نگیرزش درونری و سرطح براالیی از انگیرزش      پایینی از ا

 دهد. بیرونی را نشان می

                                                           
1  . Alexander 
2  . morfi 
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که  وجود دارندهایی نیز پژوهش ،وجودینباا
 دستبهبیشتر از دو خوشه انگیزشی از فراگیران را 

( طی پژوهشی در 2933اند. بدری و همکاران )آورده
یک بافت آموزشی دوره دبیرستان با استفاده از 

به وجود چهار نوع متغیرهای پژوهش حاضر 
انگیزشی، بیرونی متوسط و گیری بیجهت
انگیزشی، انگیزش درونی و انگیزش بیرونی باال، بی

گیری انگیزش درونی باالتر پی بردند. که جهت
گیری انگیزشی درونی باالتر که مقادیر باالیی جهت

را نشان  شدهدادهاز انگیزش درونی و تنظیم تشخیص 
تحصیلی باال در پژوهش  دهد با خوشه عاطفهمی

( نیز با 1333حاضر همسو است. راتل و همکاران )
بررسی انواع انگیزش در بین دانشجویان به سه خوشه 

متوسط و  مهارشده، خودانگیخته و مهارشدهانگیزشی 
و خودانگیخته باال دست یافتند. که  مهارشدهخوشه 

متوسط هماهنگ با  مهارشدهخوشه خودانگیخته و 
 آمدهدستبهعاطفه تحصیلی باال و پایین های خوشه

در این پژوهش مقادیر باالیی از انگیزش درونی و 
شده را داراست.  یفکندرونمقادیر متوسطی از تنظیم 

( در پژوهشی در ارتباط با 1321) 2هیلهمچنین 
سال اول بر اساس نظریه  انگیزش دانشجویان

گری به این نتیجه رسید که سه نیمرخ خودتعیین
نگیزشی در بین دانشجویان قابل تشخیص است. دیگر ا

 هاییمرخننتایج این تحقیق نشان داد که دانشجویان با 
گر تجارب تحصیلی بهتر انگیزشی درونی و خودتعیین

 و درگیری شناختی بیشتری دارند. 

دیگر نتایج نشان داد که نسبت دانشجویان دختر به 
درونری   پسر در داخل خوشه یک یرا گرروه برا انگیرزه    

معناداری بیشتر است. جنسیت یکی از متغیرهای  طوربه
توانرد در شررایط تحصریلی یکسران     فردی است که می

هایی را ایجاد کند. ایرن یافتره ناهمسرو برا نترایج      تفاوت
ها طبرق  باشد. آن( می2933پژوهش البرزی و سامانی )

باورهرای انگیزشری   ی هاشاخصپژوهشی برای بررسی 

                                                           
1  . Hill 

در طرول   دکارآمردی و اضرطراب(  )ارزش تکلیف، خو
ی تحصیلی تفاوتی به لحاظ شراخص ارزش  یک دوره

تکلیف بین دو جرنس مشراهده نکردنرد. امهرا همسرو برا       
ضرری آذر و امرانی   خیافته پژوهش حاضرر، لواسرانی،   

( طرری پژوهشرری در بررسرری تفکیررک جنسرریتی  2933)
کرره  ندشرراخص ارزش تکلیررف برره ایررن نتیجرره رسررید  

اظ شرراخص ارزش تکلیررف دختررران بررا پسررران برره لحرر
کرره ارزش تکلیررف در بررین  طرروری ،متفرراوت هسررتند 

تر از پسران است. دلیل ایرن امرر را شراید    دختران قوی
پررذیری دختررران توجیرره کرررد. بترروان در عرردم ریسررک

اغلررب اوقررات تکررالیف را سررخت ارزیررابی   ،رویررنازا
ها اهمیرت و ارزش  تکالیف برای آن یجهدرنتکنند. می

 کند.پیدا می
گر یافته نشان داد که دانشرجویان علروم پایره در    دی

مقایسرره بررا دانشررجویان علرروم انسررانی بیشررتر در داخررل  
خوشه انگیزه درونی قرار دارند. در پژوهش رضاخانی 

هررای ای دانشررجویان رشررته( برره بررسرری مقایسرره2931)
مختلف از لحاظ انگیرزه پرداختره شرده اسرت. در ایرن      

ف از لحاظ انگیرزه  های مختلپژوهش دانشجویان رشته
درونی باهم متفاوت نبودند. در ارتباط با یافته پرژوهش  
حاضر الزم است مطالعرات تکمیلری بررای اطمینران از     
وجررود تفرراوتی واقعرری بررین منررابع انگیزشرری مختلررف   

هرای مختلرف دانشرگاهی    دانشجویان انجام گیرد. رشته
هررای از لحرراظ نرروع دروس، بررازار کررار و برداشررت    

ته نسب به هرم متفراوت هسرتند و همرین     اطرافیان از رش
هررای انگیزشرری هررا احتمرراالا تررأثیراتی بررر شرریوهتفرراوت

 گذارد. میدانشجویان 
ها نشران داد کره دانشرجویان ورودی    چنین یافتههم
دارای  2931در مقایسرره بررا دانشررجویان ورودی   2933

تری در گرروه برا انگیرزه درونری هسرتند.      نسبت بزرگ
طرولی انجرام    صرورت بهمدتاا های پیشین که عپژوهش
انرد )بررخالف ایرن تحقیرق کره از نروع مقطعری        گرفته
ی هرا شراخص کراهش معنراداری در    دهندهنشاناست( 

مثبت انگیزشی دانشجویان در طول یک سرال یرا دوره   
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تحصیلی است. برای مثال پژوهش استوار و مصرآبادی 
( نشان داد که تعردادی از دانشرجویان در طرول    1333)

لی از خوشرره خودمختررار برره خوشرره منفرری سررال تحصرری
از  یترروجهقابررلتعررداد  درواقررعکننررد. ریررزش مرری 

گرر  دانشجویان که در ابتدای سال در خوشه خودتعیین
ای برا سرطح براالیی از    بودند، در انتهای سال به خوشره 

انگیزگرری ریررزش کردنررد. در  انگیررزش بیرونرری و برری 
از  توان گفت کره یکری  ارتباط با یافته این پژوهش می

التحصریالن دانشرگاهی   تواند گسرترش فرار   عوامل می
باعر    سرال بره سالباشد که متعاقباا اشباع بازارهای کار 

 شود.افت انگیزش تحصیلی دانشجویان می
های ایرن پرژوهش   خالصه در ارتباط با یافته طوربه
گیررری کرررد کرره انگیررزش تحصرریلی  ترروان نتیجررهمرری

واملی چون دانشجویان موضوعی چندبعدی است که ع
جنسرریت، رشررته تحصرریلی و سررال ورود برره دانشررگاه    

هرا  تواند بر آن تأثیرگذار باشد. بر اسراس ایرن یافتره   می
شررود کرره اسرراتید آمرروزش خررود را بررا    پیشررنهاد مرری 

موضوعات و تجارب جالب و مفید همرراه سرازند و از   
دگان این طریق هم باع  تحریک کنجکاوی یادگیرنر 

برودن تکرالیف را براال    یرد شوند و هم درجه ارزش و مف
تفراوت چشرمگیر انگیرزه     بره  ببرند. همچنرین برا توجره   

هرای  درونی دانشجویان پسر نسربت بره دخترر، ورودی   
هرای قبلری و علروم انسرانی     اخیر در مقایسره برا ورودی  

هرای  برنامره اسرت  نسبت به دانشجویان علوم پایره الزم  
ترمیمی انگیزه تحصیلی در مورد این دانشجویان انجرام  

هرای  شود. علیررغم ایرن نترایج بایسرتی بره محردودیت      
جامعه آماری تحقیق بره دانشرجویان کارشناسری یرک     
دانشررگاه خررا. و اسررتفاده از ابررزار خودگزارشرری در  

 مورد انگیزش تحصیلی توجه نمود.
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